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Tilstede:  Jørgen Fink (JF, formand), Bent Bruun (BBR, næstformand), Kurt Hansen (KH, kasserer), Bengt 
Burkal (BBU, medlem), Bjarne Brønning Nørlem (BN, medlem), Jens Andersen (JA, medlem), Eva Karlsen (EK, 
suppleant), Flemming Gerson (FG, suppleant).  
Jens Eltved (JE, manager) 
Lone Lindskov Bruun (LLB, referent) 
 
Ikke tilstede: Søren Langager (SL, medlem) 
 
JF byder velkommen  
 
Dagsorden 
 

1. Gennemgang og godkendelse af referat fra sidste møde 
Referat blev godkendt og underskrevet. 
 

2. Udestående punkter fra sidste møde 
Bestyrelsesmiddag den 20. november kl. 18:00 alle har tilmeldt sig. 
 

3. Økonomi  
a. Måneds- og perioderegnskab  

JE gennemgik regnskaberne. Disse blev godkendt uden bemærkninger. 
 

b. Restancer  
Mindre en tidligere. 
 

c. Likviditetsbudget  
JE gennemgik de udsendte likviditetsbudgetter. Disse blev godkendt uden bemærkninger. 
 

4. Medlemsstatistik gennemgås for at kunne følge med i at kunne budgettere bedre til næste år. 
Der er en lille stigning i tilgang af medlemmer. 
Der vurderes på hvor mange medlemmer der kan være i Kolding Golf Club i forhold til 
”belastningen” på banen. Dette vurderes løbende og tages op igen. 

 
5. Meddelelser fra formanden/næstformanden 

a. Der har været afholdt en række møder mellem manager, formand og udvalg med det 
formål at introducere den nye manager til alle udvalgene og høre om de opgaver og 
eventuelle udfordringer der måtte være i udvalgene. Møderne har været meget positive. 
Alle er imødekommende og indstillet på at arbejde mere sammen. 

b. Hovedhane til vand skal repareres snarest muligt. 
 

6. Meddelelser fra manager og sekretariat  
JE informerede om følgende: 

a. Icharge sag, møde med advokat er udsat. 
b. Der er en frivillig der vasker buggy fra næste uge 
c. Der er en frivillig der fejer i bagbygning 
d. Kompressor v/ bagkælderen er bestilt og på vej 
e. Taget er repareret. Nu skal vi have fjernet mos og så skal det evt. males hvis nødvendigt. 
f. Medlemsundersøgelse udsendes i denne uge 
g. By-kalenderen – markedsføring – vi ønskede at komme ud af aftalen, dette kunne ikke lade 

sig gøre. Det er så sket senere uden nogen form for bod. 
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h. Varme pumper til sekretariat, der undersøges hvem der skulle være sponsorer. De skal 
monteres inden vinter, for at det skal have en effekt. 

 
7. Rapportering fra bestyrelsesmedlemmer/forbindelsesofficerer 

Der er givet forslag om at forbindelsesofficer omdøbes til bestyrelseskontakt. Dette blev vedtaget. 
Bestyrelsesmedlem. Kan de være formand i et udvalg? Punktet tages med til næste møde. 
 

8. Status Greenkeepergård (BH) 
BBR informerede omkring greenkeepergården, status hvor vi er i dag omkring ekstra, regningen 
blev det enstemmigt vedtaget at BBR forhandlede det på plads med Kommunen. 
Byggeriet går efter tidsplanen og der forventes at der rejses spær primo i uge 38. 
 

9. Interne bestyrelsessager 
Ingen 
 

10. Eventuelt 
a. Følgende punkter blev drøftet. 
b. Standen af 9-hulsbanen 
c. Standen af p-pladsen  
d. Standen på stien mellem hul 1 og hul 10 
e. Indendørs træningsfaciliteter. 
f. Overdækning af terrassen. 
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